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5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni udzieliła Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciechowi Dobrołowiczowi wotum zaufania oraz 
absolutorium za 2021 r.

Procedurę udzielenia absolutorium 
rozpoczęło przedstawienie 
przez burmistrza Wojciecha 
Dobrołowicza „Raportu o stanie 
Gminy Bogatynia za 2021 
rok”. Dokument ten obejmuje 
podsumowanie działalności 
burmistrza, a w szczególności 
realizację polityki gospodarczej, 
społecznej, oświatowej, kulturalnej 
i sportowej gminy. Zgodnie 
z procedurą, przedstawienie 
Raportu zakończyła dyskusja na jego 
temat, w której radni zajęli swoje 
stanowisko. Następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania 
radni udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania.

W kolejnych punktach sesji 
Skarbnik Gminy omówiła 
sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia 
za 2021 r. Radni, po wysłuchaniu 

opinii komisji problemowych 
oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia, podjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 
2021 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy 
i Miasta Bogatynia za 2021 rok. 
Następnie konsekwentnie radni 
udzielili absolutorium burmistrzowi 
Wojciechowi Dobrołowiczowi 
z wykonania budżetu za 2021 rok.

Po podjęciu uchwały burmistrz 
Bogatymi podziękował radnym za 
zaufanie i pozytywną ocenę jego 
działań, a także za wspólną pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Szczególne słowa uznania przekazał 
na ręce Skarbnik Gminy Moniki 
Niklas. Podziękowania za efektywną 
pracę i dobrą współpracę na wielu 
polach burmistrz skierował również 
do pracowników bogatyńskiego 
urzędu, szefów jednostek 
podległych i zatrudnionych 
tam pracowników, sołtysów 
i przewodniczących rad osiedli. 

Absolutorium 
dla burmistrza Bogatyni
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4 410 000 w III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych-PGR otrzymała gmina na projekt 
„Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”. 

W trzeciej edycji naboru wniosków 
o bezzwrotne dofinansowanie 
realizowanych inwestycji mogły 
ubiegać się gminy, powiaty, 
związki międzygminne i związki 
powiatowo-gminne, na 
obszarze których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dofinansowany projekt gminy 

obejmuje inwestycje polegające 
na budowie, rozbudowie oraz 
modernizacji sieci wodociągowej na 
terenie gminy Bogatynia w zakresie:

 y budowy sieci wodociągowej 
w rejonie ul. Białogórskiej;

 y modernizacji sieci wodociągowej 
magistralnej na odcinku Straż 
Pożarna KWB Turów – Środkowa 
ETAP I;

 y budowy rozdzielczych 
i przesyłowych sieci 
wodociągowych na odcinku 
SUW Zatonie – ul. Transportowa 
w Bogatyni ETAP II;

 y przebudowy rozdzielczych 
i przesyłowych sieci 
wodociągowych na odcinku od 
Betrans – II brama KWB Turów oraz 
do Straży Pożarnej KWB Turów po 
trasie istniejących sieci ETAP III.

To niezwykle ważne inwestycje, 
które przyczynią się do poprawy 
układu zasilania sieci wodociągowej 
w rejonie ul. Białogórskiej oraz 
zmniejszenia kosztów utrzymania 
sieci wodociągowej na odcinku 
Zatonie – Bogatynia i poprawienia 
parametrów jakościowych wody 
dostarczanej mieszkańcom. 

Kolejne pieniądze 
z rządowego programu 
dla Bogatyni!
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Szpital gminny w Bogatyni otrzymał nowoczesny tomograf 
komputerowy przekazany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
W poniedziałek (11.07) uroczyście otwarto pracownię diagnostyki 
obrazowej tomografii komputerowej. 

Wartość pracowni TK i otrzymanego 
urządzenia to blisko 3 000 000 zł. 
Tomograf będzie służył pacjentom 
od 1 sierpnia br. 

Uroczystego otwarcia pracowni 
dokonali: Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Marzena Machałek, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz oraz p.o. Dyrektora SP 
ZOZ w Bogatyni Paweł Juszyński.  

W otwarciu pracowni TK 
uczestniczyli również: Regionalny 
Dyrektor Sprzedaży Firmy 
Siemens Jarosław Łącki, Dyrektor 
Oddziału KWB Turów Sławomir 
Wochna, Dyrektor Ekonomiczno-
Finansowy Elektrowni Turów Paweł 
Styczyński, Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bogatyni Eugeniusz Kubica, 
Dyrektor MegaMed sp. z o.o. Oddział 
w Bogatyni Klaudia Szydło, Prezes 
Zarządu MegaSerwis Sp. z o.o. 
Agnieszka Skonieczka, ks. Dziekan 
Ryszard Trzósło, lekarze i pracownicy 
szpitala.

Jak podkreślił burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz, to bardzo ważny dzień 
dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Bogatynia. Do tej pory szpital 
gminny nie dysponował sprzętem 
tak wysokiej jakości.

Urządzenie wykorzystywane 
będzie w ramach diagnostyki 
wewnątrzszpitalnej, osób 
zgłaszających się w stanie 
zagrożenia zdrowia i życia oraz 
usług komercyjnych. Pieniądze na 
adaptację pracowni przekazała 
Fundacja PGE.

Szpital otrzymał nowoczesny 
tomograf SOMATOM go. Top firmy 
Siemens wraz z automatyczną 
strzykawką do podawania kontrastu. 
Urządzenie zostało przekazane dla 
SP ZOZ w Bogatyni przez Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych 
po uzyskaniu pozytywnych opinii 
wojewody dolnośląskiego oraz 
dyrektor DOW Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Tomograf będzie 
obsługiwany przez techników RTG, 
natomiast badania opisywać będą 
specjaliści radiolodzy zatrudnieni 

w SP ZOZ w Bogatyni. 

Jak podkreśla p.o. Dyrektora SP 
ZOZ Paweł Juszyński badania 
w pracowni TK znacząco poprawią 
diagnostykę pacjentów, a co za 
tym idzie pozwolą skrócić czas 
leczenia pacjentów bez potrzeby 
przewożenia ich na badania do 
innych szpitali.

Przekazanie tomografu i otwarcie 
pracowni to wynik zaangażowania 
wielu osób, którym burmistrz 
podziękował za zrozumienie 
potrzeb mieszkańców i wsparcie 
działań samorządu. Szczególne 
podziękowania złożył na ręce 
wiceminister Marzeny Machałek, za 
życzliwość i wspieranie wszystkich 
projektów inwestycyjnych 
w Bogatyni:

- Dzięki polskiemu rządowi 
i środkom przekazywanym 
z różnych programów, Bogatynia 
nabrała rozwojowego tempa. 
Inwestujemy w bardzo szerokim 
zakresie w infrastrukturę, służbę 
zdrowia, oświatę i rekreację. Dzięki 
rządowym programom: Polski Ład 
- Program Inwestycji Strategicznych, 
Sportowa Polska, Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, a także 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej możemy zmieniać gminę 
Bogatynia.

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
poinformował również, że 
z programów rządowych będą 
realizowane kolejne inwestycje 
w szpitalu, m.in. termomodernizacja 
dachu.

Nowoczesny tomograf 
w Bogatyni
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Od 27 czerwca do 20 lipca 2022 r. odbywały się zajęcia dla dzieci 
w ramach Akcji Lato, zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni. 

Dla 80 dzieci przygotowano 
zabawy integracyjne, rozgrywki 
sportowe, wycieczkę do parku 
rozrywki Fan Park – Babylon Liberec, 
zajęcia z udziałem strażaków 
OSP, seans filmowy, warsztaty 
profilaktyki uzależnień, konne 
przejażdżki i zabawy z animatorami. 

Na zakończenie letniej akcji 
każdy z uczestników otrzymał 
upominki od burmistrza Wojciecha 
Dobrołowicza. Zwieńczeniem zajęć 
była niecierpliwie wyczekiwana 
bitwa na kolorowe proszki holi. 

Kolejna Akcja Lato z OSiR już za rok!

Akcja Lato na sportowo
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Realizowane są kolejne etapy budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie. 
Obecnie prace budowlane trwają równocześnie na obiekcie i wokół 
świetlicy. 

W kolejnych fazach prac w budynku 
wykonano: wieniec obwodowy 
i strop nad parterem oraz schody 

na piętro. Wymurowano ściany 
działowe i szczytowe, zamontowano 
drewnianą konstrukcję dachu (wraz 

z membraną dachową i łatami), 
stolarkę okienną oraz instalację 
elektryczną, położono również 
tynki wewnętrzne. Rozpoczęto 
montaż instalacji wod – kan. oraz 
termoizolację elewacji. Na zewnątrz 
świetlicy trwa zagospodarowanie 
terenu, czyli: budowa dróg, 
chodników, parkingu oraz dojść do 
obiektu. Przypomnijmy, że bardzo 
oczekiwana przez mieszkańców 
sołectwa świetlica wiejska mieścić 
będzie salę spotkań dla 50 osób, salę 
zajęć dydaktycznych, salę fitness 
oraz pomieszczenia gospodarcze 
i sanitarne. Przy świetlicy powstanie 
plac zabaw, minisiłownia 
i zadaszona wiata oraz elementy 
małej architektury. 

Wartość zadania, zgodnie 
z podpisaną umową wynosi 
1.387.074,69 zł. Na jego realizację 
gmina pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. 

Świetlica w Bratkowie 
coraz bliżej

Trwają prace związane z utworzeniem nowego targowiska miejskiego. 
Na mocy porozumienia podpisanego w dniu 28 kwietnia 2022 r. 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, po zakończeniu procedur 
przetargowych związanych z dostawami materiałów budowlanych, 
rozpoczął prace w ramach inwestycji „Budowa targowiska miejskiego 
w Bogatyni”. 

Roboty prowadzone są na 
podstawie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
opracowanej w roku 2021 
przez pracownię projektową 
„Architekt Piotr Jański” z Wrocławia, 
a ich rozpoczęcie poprzedziły 
szczegółowe konsultacje społeczne 
z użytkownikami obecnego 

targowiska, prowadzone przez 
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza 
oraz przedstawicieli pionu inwestycji 
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. 
W pierwszym etapie robót 
MZGK prowadzi prace związane 
z przygotowaniem terenu oraz 
prace ziemne, takie jak wykonanie 
instalacji deszczowej i sanitarnej. 

Kolejnym krokiem będzie 
wykonanie ław fundamentowych 
pod zaprojektowane 3 budynki 
handlowe.

Na nowym targowisku dostępnych 
będzie 11 stanowisk handlowych 
w budynkach architektonicznie 
imitujących zabudowę przysłupową, 
tymczasowe miejsca handlowe na 
wolnym powietrzu, parking, toaleta 
dla osób prowadzących handel, 
oraz obiekty małej architektury, takie 
jak m.in. stojaki na rowery. Budynki 
handlowe zostaną wyposażone 
w instalację fotowoltaiczną.

Budowa nowego targowiska 
w zdecydowany sposób podniesie 
komfort prowadzenia działalności 
przez osoby handlujące, wpłynie 
pozytywnie na estetykę przestrzeni 
publicznej,  a przeniesienie 
targowiska pozwoli rozpocząć 
kolejną, długo wyczekiwaną 
inwestycję, jaką jest II etap 
odbudowy Alei Żytawskiej.

Wartość robót realizowanych 
przez MZGK to 2.037.150,00 zł, 
Zakończenie prac przewidziano, 
zgodnie z porozumieniem, na 
15.12.2022 r.

Targowisko miejskie
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12 lipca br. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania „Budowa 
toru rowerowego pumptrack, siłowni zewnętrznej wraz z elementami 
zagospodarowania i oświetlenia terenu na terenie zalewu w Bogatyni”. 
Jest to kolejna inwestycja, na którą gmina Bogatynia pozyskała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawca, SPA4GARDEN, 
w ramach zadania realizowanego 
w systemie zaprojektuj i wybuduj 
wykona: 2 tory rowerowe 
pumptrack - duży dla osób 
zaawansowanych o długości 
ok. 255m oraz krótszy dla dzieci 
o długości ok. 45m, sieć nowych 
alejek o nawierzchni mineralnej, 
oświetlenie, monitoring terenu, małą 
architekturę (ławki, śmietniku, stojaki 
na rowery) oraz siłownię zewnętrzną 
dla seniorów (6 urządzeń). Ponadto 

zaplanowano zagospodarowanie 
zieleni na tym terenie. Oddanie do 

użytkowania torów zaplanowane 
jest na początku przyszłego roku. 
Wartość zadania zgodnie z umową 
wyniesie 2 962 722,70 zł brutto. 
Dofinansowanie z RFIL to kwota 
1 131 857,00 zł. Nowo powstający 
obiekt sportowo-rekreacyjny 
stanowić będzie ciekawą ofertę 
nie tylko dla zaawansowanych 
pasjonatów rowerowych, ale dla 
wszystkich mieszkańców gminy 
chcących aktywnie spędzać czas 
wolny.

Trwa budowa 
torów pumptrack

(18.07) Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz podpisał 
umowę na realizację kolejnej inwestycji, na którą gmina pozyskała 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjnych Insbud sp. z o.o. 
wykona oczekiwaną przez 
mieszkańców od 2013 r. odbudowę 
ulicy Różanej w Porajowie. Zakres 
prac obejmie branże drogową 
i sanitarną. Ulica Różana otrzyma 
nowe zagospodarowanie terenu 
w postaci odbudowanej jezdni, 
chodników, parkingów i zieleni, 

a także elementy odwodnienia 
(wpusty). W ramach inwestycji 
zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia jezdni z betonu 
asfaltowego, nawierzchnia 
chodników, dojść oraz wjazdów 
do posesji z kostki betonowej. 
Zaprojektowano również 
przebudowę i odbudowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji 

ogólnospławnej i odwodnienia 
zgodnie z ich istniejącym 
przebiegiem oraz podłączenie 
do istniejącego systemu wodno-
kanalizacyjnego. 

27 lipca w świetlicy wiejskiej 
w Porajowie odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami ul. Różanej 
dotyczące odbudowy ulicy. Podczas 
spotkania, w którym uczestniczyli: 
burmistrz Bogatyni, sołtys Porajowa, 
pracownicy Wydziału Inwestycji 
bogatyńskiego urzędu oraz 
wykonawca Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjnych Insbud sp. z o.o, 
mieszkańcy zostali poinformowani 
o etapach realizacji inwestycji 
oraz utrudnieniach związanych 
z przebudową ulicy. 

W piątek 29 lipca został przekazany 
plac budowy pod inwestycję.

Planowany termin wykonania 
zadania: 210 dni kalendarzowych 
od dnia przekazania placu budowy. 
Inwestycja, której całkowita wartość 
wyniesie 6.105.720,00 zł, uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
4.275.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład – 
Fundusz Inwestycji Strategicznych. 

Umowa na odbudowę ulicy 
w Porajowie podpisana
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Za nami „Wakacje z energią”! 
Przez dwa dni tysiące 
mieszkańców naszego regionu 
bawiło się podczas imprezy 
miejskiej w Bogatyni. Mnóstwo 
emocji, radości i zabawy 
towarzyszyło wszystkim 
uczestnikom wydarzenia. 
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Przeżyjmy 
to jeszcze 
raz!
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(2.07) Z okazji 50-lecia istnienia Orkiestry Reprezentacyjnej Elektrowni 
Turów, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty koncert 
zespołu obchodzącego jubileusz i zaprzyjaźnionych orkiestr: Orkiestry 
Dętej Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Zakładowej Orkiestry 
Górniczej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Przemkowskiej 
Orkiestry Dętej. 

Jubileusz orkiestry był kolejnym 
punktem tegorocznych obchodów 
60-lecia funkcjonowania Elektrowni 
Turów. Wydarzenie rozpoczęło 
się przemarszem orkiestr ulicami 
Bogatyni. Następnie odbyły 
się koncerty orkiestr na scenie 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. 
Kulminacyjnym punktem 
wydarzenia był koncert finałowy 
w wykonaniu 100 muzyków 
z połączonych orkiestr. W geście 
solidarności z Ukrainą orkiestry 
wspólnie wykonały utwór 
przygotowany specjalnie na tę 
okazję. W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście, m.in.: Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Marzena Machałek, Prezes 
Zarządu PGE GiEK S.A. Andrzej 
Legeżyński, Dyrektor Oddziału 
Elektrownia Turów Oktawian 
Leśniewski, Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, 
Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bogatyni Eugeniusz Kubica.

Zakładowa orkiestra dęta została 
założona w 1972 r. z inicjatywy 

Eugeniusza Mroza – byłego 
dyrektora Elektrowni Turów. Od 
1995 r. Kapelmistrzem orkiestry 
jest Ryszard Drużbiak. Od początku 

istnienia zespół brał udział 
w wielu uroczystościach w kraju 
i za granicą. W 2000 r. orkiestra 
zdobyła pierwsze miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
we Wrocławiu i reprezentowała 
Dolny Śląsk na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Orkiestr w Poznaniu, 
gdzie zdobyła główną nagrodę 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W 2001 r. zmieniono 
nazwę z orkiestry zakładowej 
na Orkiestrę Reprezentacyjną 
Elektrowni Turów. Na bazie tej 
orkiestry Kapelmistrz założył Big 
Band, który wydaje płyty, wystąpił 
z Demisem Roussosem podczas 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Greckiej, zdobywał laury na 
międzynarodowych festiwalach. 

50 lat Orkiestry 
Reprezentacyjnej 
Elektrowni Turów
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a2 lipca br. w Działoszynie odbył się II Przegląd Piosenki Kresowej 
i Biesiadnej, zorganizowany przez Radę Sołecką, Klub Seniora oraz 
Zespół „Działoszynianie” przy wsparciu Gminy Bogatynia. Patronat nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Druga edycja Przeglądu cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu 

zgorzeleckiego. Festiwal miał 
charakter biesiady połączonej 
z występami scenicznymi 

zaproszonych kapel i zespołów. 
W tym roku mieliśmy przyjemność 
słuchać i oglądać następujących 
artystów:

 y Zespół „Jubilaci” z Bogatyni 

 y Zespół „Rozmaryn” z Bogatyni 
(Markocice)

 y Zespół „Błękitne Kamizelki” 
z Łagowa

 y Zespół „Podolanie” z Czerwonej 
Wody

 y Zespół „Jarzębina” z Zawidowa

 y Kapela „Pogranicze” ze Studnisk 
Dolnych

 y Zespół „Gościszowianie” 
z Gościszowa oraz

 y Zespół „Działoszynianie” 
z Działoszyna.

Podczas festiwalu nie zabrakło 
wspólnych śpiewów i lokalnych 
przysmaków. Wśród gości 
uczestniczących w Przeglądzie byli: 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki Marzena Machałek, 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz, Starosta 
Zgorzelecki Artur Bieliński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bogatyni Eugeniusz Kubica.

Gratulujemy wszystkim zespołom 
wspaniałych występów oraz 
organizatorom udanej inicjatywy, 
integrującej lokalną społeczność 
i podtrzymującej dziedzictwo 
kulturowe.

II Przegląd Piosenki 
Kresowej i Biesiadnej

Wystawa bogatyńskich 
pasjonatów fotografii

W sobotę (16.07.) w galerii sztuki 
w Löbau odbył się wernisaż 
wystawy pt.: „Piękno regionu 
u styku trzech granic”. 

Wydarzenie honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Na wystawie 
prezentowane są prace członków 
Bogatyńskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego BG Flash.

Serdecznie zachęcamy do 
odwiedzenia wystawy, która potrwa 
do 11 września w Arkadenhof, 
Rittergasse 10 Löbau. 
Fot. Anna Chorab
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Jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich 
bezpieczeństwo i porządek publiczny zostań funkcjonariuszem 
Policji. To ciekawy i wyjątkowy zawód dający satysfakcję i stabilność 
zatrudnienia.

Rekrutacja do służby odbywa się 
w sposób ciągły, dlatego już dziś 
wypełnij kwestionariusz i złóż 
stosowne dokumenty.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości 
skontaktuj się z Komendą 
Powiatową Policji w Zgorzelcu pod 
numer 47 87 322 14 lub  
47 87 323 06, a pomożemy Ci 
podjąć decyzję.

Zostając zgorzeleckim policjantem 
zgodnie z Uchwałą Nr 377/2022 
Rady Miasta Zgorzelec uzyskujesz 
15 punktów oraz pierwszeństwo 
przy wyborze osób ubiegających 
się o zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego.

Więcej szczegółów na temat 
mieszkań na stronie:  
www.zgorzelec.mdr.pl.

Dodatkowo Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia oferuje 
korzystne warunki przydziału lokali 
mieszkalnych dla funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Bogatyni.

Informacje dotyczące procedury 
kwalifikacyjnej można uzyskać:

 y na stronie internetowej Komendy 
Głównej Policji (www.policja.pl) 
i stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
(www.dolnoslaska.policja.gov.pl); 

 y w Zespole Kadr i Szkolenia 
Komendy Powiatowej Policji 
w Zgorzelcu osobiście lub pod 
numerem telefonu: 47 87 323 06 
lub 47 87 322 14; 

 y wysyłając wiadomość e-mail na 
adres: kpp@zgorzelec.wr.policja.
gov.pl

Zostań bogatyńskim 
policjantem

Stanowisko/ 
wynagrodzenie

Policjant 
Grupa 2

Referent 
Grupa 3

Dzielnicowy 
Kontroler Ruchu 

Drogowego 
Grupa 4

Wynagrodzenie netto 4228,52 zł 4673,46 zł 5055,83 zł

Wynagrodzenie do 26 
roku życia netto

4611, 52 zł 5106,46 zł 5531,83 zł

4 lipca br. w bogatyńskim urzędzie pan Ryszard Kamiński, wieloletni 
strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaczowie, odebrał 
decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego przysługującego za 
udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 25 lat. 

Decyzję, w obecności burmistrza 
Bogatyni Wojciecha Dobrołowicza, 
wręczył Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgorzelcu st. kpt. 
Grzegorz Fleszar. 

Zgodnie z Ustawą o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych, świadczenie 
ratownicze dla strażaków 
ratowników OSP, przyznawane 
jest strażakom, którzy przez co 
najmniej 25 lat (w przypadku 
mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku 
kobiet) oraz osiągnięciu przez 
strażaka ratownika OSP wieku 60 
lat w przypadku kobiet bądź 65 
lat w przypadku mężczyzn, brali 
czynny udział w działaniach lub 
akcjach ratowniczych. Świadczenie 
wypłacane jest przez Zakład 
Emerytalno-Rentowy MSWiA 
w wysokości 200 zł miesięcznie, 
a kwota ta będzie podlegała 
corocznej waloryzacji.

Świadczenie ratownicze

Poglądowa siatka płac policjantów województwa dolnośląskiego



S I E R P N I A

Msza św. w intencji Ojczyzny - Kościół 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Przemarsz do Parku im. Jana Pawła II 
oraz złożenie kwiatów pod 
pomnikiem

Rodzinny Piknik 
Patriotyczny  
- Stadion miejski,  
ul. Sportowa 8

Zakończenie 
imprezy

Burmistrz Miasta  
i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz 
zaprasza na

12.00 

13.00 
 

14.00 
 
 

18.00

Święto  
Wojska 
Polskiego
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Zapraszamy do zabawy! Na 
przedstawionym zdjęciu 
dokonaliśmy małego 
fotomontażu. Zadaniem naszych 
czytelników jest odnalezienie tej 
zmiany.

Na autora pierwszej prawidłowej 
odpowiedzi czeka zestaw gadżetów 
promocyjnych Miasta i Gminy 
Bogatynia oraz 2-osobowy karnet 
do kina „Kadr”. W konkursie nie 
mogą brać udziału pracownicy 
Organizatora, także członkowie ich 
najbliższej rodziny. Odpowiedzi 
prosimy wysyłać na adres e-mail: 
konkurs@bogatynia.pl

Coś tu  
nie gra!

Produkcja: Polska
 gatunek: romans 

czas: 105 min. 

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.  

26-28.08.2022 
 19.00 (2D,PL) 

Produkcja: Francja
 gatunek: animacja 

czas: 92 min. 

Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.  

26-28.08.2022 
 17.00 (dubbing, 2D) 

W czwartek 20 lipca br. 
w Sali Ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego w Bogatyni dwie 
pary świętowały Złote Gody, 
czyli jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

50. rocznicę ślubu uroczyście 
obchodzili państwo Urszula 
i Franciszek Jakubowscy oraz 
Bronisława i Leon Rajczak. Jubileusz 
był okazją do uhonorowania 
małżonków medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadawanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu 
dekoracji dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz, który życzył jubilatom 
długich i pogodnych lat życia 
w zdrowiu i szczęściu. Serdecznie 
gratulujemy wspaniałego jubileuszu!

Złote Gody


